Obec Ostrý Grúň
966 77 Ostrý Grúň
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení starosta obce zvolal
neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 08.05.2019 o 17,30 hod.
v zasadačke obecného úradu.
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Neprítomná: Ing. Elena Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce a Renáta Luptáková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Interpelácie občanov.
Interpelácie poslancov.
Schválenie uznesenia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku na
podporu projektu „Wifi pre Teba“
7. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 30.06.2016 (ďalej len
ako „Dodatok č. 1“) – Bytový dom s. č. 335.
8. Schválenie Programu odpadového hospodárstva Program obce Ostrý Grúň na roky 2016
– 2020.
9. Rôzne.
10. Záver.

1. Otvorenie
Starosta obce Mgr. Július Remenár otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal
všetkých prítomných. Následne prečítal navrhnutý program zasadnutia podľa jednotlivých
bodov. Všetci poslanci s riadnym programom OZ súhlasili. Starosta obce konštatoval, že sú
prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Poslanci jednohlasne súhlasili s predloženým programom OZ.
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia v zmysle predloženého
návrhu.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Zuzana Hablákovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Jozefa Jánoša a Jozefa Sedliaka.
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení: Jozef Jánoš
a Jozef Sedliak.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Interpelácie občanov
Starosta obce vyzval prítomných občanov na predloženie svojich interpelácií.
Mária Michalová – vedúca folklórneho súboru Vtáčnik
Mária Michalová bola dlhoročnou vedúcou foklórneho súboru Vtáčnik. Svojím prejavom na
rokovaní obecného zastupiteľstva oficiálne odovzdala funkciu vedúcu súboru Vtáčnik jej
nástupkyni p. Zuzane Mendelovej, ktorá túto funkciu prijala. P. Michalová sa vyjadrila, že
novej vedúcej bude nápomocná vo všetkom čo bude potrebovať čo sa týka organizovania
stretávok, výberu piesní a ostatnej činnosti pre súbor Vtáčnik, ktorý bude vystupovať dňa
22.06.2019 na Ostrogrúnskej „Ostrej kose“ pod vedením p. Jozefa Hašku.

Na záver jej starosta obce poďakoval za doterajšiu prácu, vedenie súboru Vtáčnik
a reprezentáciu obce v kultúrnej oblasti a poprial veľa zdravia do ďalších rokov.
Bc. Lívia Jánoš Repiská
- odprezentovala pozvánku na „Noc múzeí 2019“, ktorá sa bude konať 18.5.2019 od
19,30 hod. v pamätnej izbe, pričom okrem klasického výkladu o Krvavej nedeli sa zúčastnení
dozvedia viac o udalostiach, ktoré jej predchádzali, a teda aj o SNP a Slovenskom štáte.
Hlavnou myšlienkou je viesť a oboznámiť už našich najmenších s udalosťami, ktoré sa
v našej obci stali v minulosti a zanechali výrazné stopy v ľudských osudoch. Uvedenému
podujatiu predchádzala aj vyhlásená výtvarná súťaž pre materské a základné školy „Vojna
očami detí.“, pričom sa do nej zapojili aj školy z nášho regiónu.
Emília Šurianska – návrh na obnovenie pamätnej izby domu Izidora Debnára
- návrh na umiestnenie lavičiek pri Pamätníku v Dol. dvoroch a celkovej
obnove pamätníka aj jeho okolia, nakoľko sa pri ňom dennodenne
zastavujú aj turisti
Starosta – obnova, resp. oprava pamätníka a celková rekonštrukcia je hlavnou myšlienkou
v blízkej budúcnosti. Je potrebné najskôr vysporiadať pozemky pod ním, aby sa mohlo
pristúpiť k jeho rekonštrucii a plneniu účelu zachovania pamiatky na všetkých zosnulých
počas II. sv. vojny.
5. Interpelácie poslancov
Starosta obce vyzval prítomných poslancov na predloženie svojich interpelácií.
Mgr. Lívia Adamová – plánované podujatie „Noc múzeí 2019“ dňa 18.05.2019
Starosta obce spolu so zástupkyňou Mgr. Líviou Adamcovou všetkých pozvali na túto
pripravovanú akciu, vyjadrili súhlas a nadšenie s takouto myšlienkou pripomenutia tragických
udalostí a odovzdávania informácií ďalším generáciám.
6. Schválenie uznesenia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku
na podporu projektu „Wifi pre teba“.
Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom znovu podania žiadosti a uchádzať sa o
poskytnutie nenávratného príspevku na podporu projektu „Wifi pre teba.“. Tento projekt sa
týka zvýšenia pokrytia širokopásmovým internetom / NGN.
Nakoľko predchádzajúca žiadosť podaná bývalým vedením obecného úradu nebola
úspešná, resp. bola nekompletná, obec má možnosť do 13.5.2019 podať znovu uvedenú
žiadosť.
Celková výška oprávnených výdavkov: 15 000,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 750,00 €

Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na podporu projektu „Wifi pre teba“:
- Realizácia projektu s názvom „Wifi pre teba.“
- Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa Obce Ostrý
Grúň z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750,- Eur.
- Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP.
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 30.6.2016 (ďalej
len ako „Dodatok č. 1“) – Bytový dom s. č. 335
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom návrhu Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
nehnuteľností zo dňa 30.06.2016 – Bytový dom s. č. 335.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
nehnuteľnosti zo dňa 30.06.2016 (ďalej len ako „Dodatok č. 1“) – Bytový dom s. č. 335
v Obci Ostrý Grúň.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Schválenie Programu odpadového hospodárstva Program obce Ostrý Grúň na
roky 2016 - 2020
Starosta obce oboznámi prítomných s vypracovaným Programom odpadového hospodárstva
Obce Ostrý Grúň na roky 2016 – 2020.
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Program odpadového hospodárstva Program
obce Ostrý Grúň na roky 2016 – 2020 bez výhrad.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Informácia starostu obce k triedenému zberu odpadu:
Starosta obce zároveň podal informáciu o triedenom odpade Obci Ostrý Grúň, pričom
občania dostatočne neseparujú. Pokiaľ nezačnú všetci občania svedomito separovať odpad,
obec bude nútená od budúceho roka zvýšiť poplatky za odvoz odpadu, pretože nebudeme
spĺňať mieru vytriedeného odpadu. Poznamenal, že Obec Ostrý Grúň je jedna z obcí, ktorá
neseparuje dostatočne. Starosta obce uviedol, že má v pláne uskutočniť verejné stretnutie
s občanmi, tento problém vysvetliť a apelovať na potrebu separovania triedených zložiek
odpadu.

9. Rôzne
Žiadosť Jána Mjartana, Ostrý Grúň 212, 966 77 Ostrý Grúň o odkúpenie nehnuteľnosti
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Jána Mjartana, Ostrý Grúň 212, 966
77 Ostrý Grúň o odkúpenie nehnuteľnosti - časť parcely C-KN č. 2355/2, druh pozemku
TTP o výmere 1500 m2 a parcelu C-KN č. 2355/5, druh pozemku TTP o výmere 1000 m2
v k. ú. Obce Ostrý Grúň za účelom rozšírenia pozemku na výsadbu ovocných stromčekov
a chovu včiel.
Poslanci OZ jednohlasne s uvedenou žiadosťou súhlasili.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť Jána Mjartana, Ostrý Grúň
212, 966 77 Ostrý Grúň o odpredaj nehnuteľnosti – časť parcely C-KN č. 2355/2, druh
pozemku TTP o výmere 1500 m2 a parcelu C-KN č. 2355/5, druh pozemku TTP o výmere
1000 m2 v k. ú. Obce Ostrý Grúň za účelom rozšírenia pozemku na výsadbu ovocných
stromčekov a chovu včiel.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť Martina Rečla, Ostrý Grúň 335, 966 77 Ostrý Grúň o odkúpenie obecného pozemku
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou doručenou dňa 25.04.2019 na
obecný úrad. Jedná sa o parcelu C-KN č. 201/6 v k. ú. Obce Ostrý Grúň o výmere 586 m2 za
účelom výstavby rodinného domu.
Uvedená žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí OZ dňa 06.06.2019, nakoľko
možnosť odkúpenia obecného pozemku bude predmetom verejnej súťaže.

10. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 08.05.2019 o 19,00 hod.
Mgr. Július Remenár, starosta obce

..................................................

Jozef Jánoš, overovateľ zápisnice

..................................................

Jozef Sedliak, overovateľ zápisnice

..................................................

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Habláková

..................................................

